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RESUMO

Os alimentos, especialmente os grãos, estão sujeitos à contaminação por 
substâncias tóxicas cuja ingestão podem causar danos à saúde. Micotoxinas 
são metabólitos secundários de algumas espécies de fungos, incluindo-se as 
do gênero Fusarium. O desoxinivalenol (DON) é a micotoxina mais comumente 
encontrada em grãos e sua ingestão pode causar náuseas, vômito e diarreia. A 
concentração da micotoxina no grão é influenciada diretamente pelas condições 
de armazenamento.O objetivo deste trabalho foi determinar a presença e 
concentração de DON em pães brancos e integrais. Foram analisadas amostras 
de pães brancos  e integrais de cinco diferentes marcas comerciais, utilizando-
se o Kit quantitativo Veratox® para vomitoxina, que consiste em um teste 
imunoabsorvente ligado a enzimas competitivas diretas. Todas as amostras 
apresentaram contaminação, porém na análise comparativa de pães brancos e 
integrais não foi verificado um padrão nos níveis de contaminação. A distribuição 
não uniforme das micotoxinas no grão e a infecção tardia, causada por falhas 
no armazenamento, fazem com que o farelo apresente teores mais elevados de 
DON que a farinha, causando variações nas concentrações de DON encontradas 
nos pães brancos e integrais. Os resultados demonstram que é necessário maior 
controle dos grãos de trigo desde o cultivo até o armazenamento, para reduzir 
os níveis de micotoxinas e fornecer alimentos que atendam as expectativas dos 
consumidores, sem causar danos à saúde.
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INTRODUÇÃO

O trigo (Triticum aestivum L.) é o cereal que ocupa o primeiro lugar em 
volume de produção mundial. A principal utilização do grão de trigo é na forma 
de farinha de trigo, ingrediente base para produção dos alimentos de elevado 
consumo por grande parte da população. A farinha de trigo contribui com cerca 
de 20% das calorias diárias ingeridas, além de fornecer proteínas de elevado 
valor biológico e carboidratos complexos (amido e fibras), bem como vitaminas 
do complexo B e ferro (Santos, 2011).

As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por uma variedade 
de fungos (Bando et al, 2007; Maziero & Bersot, 2010; Kanemaru et al, 2011). 
As micotoxinas podem entrar na cadeia alimentar humana através do consumo 
dos cereais e derivados. Uma vez incorporadas aos alimentos, as micotoxinas 
constituem um sério problema de saúde pública. A ingestão de micotoxinas pode 
levar animais e o homem a quadros de intoxicação, chamados de micotoxicoses 
(Maziero & Bersot, 2010). Além disso, as micotoxinas afetam o agronegócio 
de muitos países, interferindo na exportação e reduzindo a produção agrícola 
(Freire et al, 2007).

O Desoxinivalenol (DON) é uma micotoxina da classe dos tricotecenos 
produzida por Fusarium graminearum, mais comumente encontradas em grãos 
(Bando et al, 2007; Freire et al, 2007; Santin et al, 2000). Quando ingerido 
em doses elevadas por animais, ela causa náuseas, vômitos e diarreia. Por 
induzir esses sintomas o desoxinivalenol é conhecido como vomitoxina ou fator 
de recusa de alimento (Freire et al, 2007).

O objetivo do artigo foi determinar a concentração de Desoxinivalenol 
(DON) em pães brancos e integrais comercializados na cidade de Ponta Grossa 
– PR, realizando um estudo comparativo em relação a concentração de DON, e 
avaliar se os mesmos encontram-se dentro dos limites máximos tolerados pela 
legislação para produtos de panificação.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram adquiridas amostras de cinco marcas diferentes de pães integrais e 
brancos, comercializados em estabelecimentos da cidade de Ponta Grossa, Paraná. 
As marcas dos pães foram identificadas por letras (A, B, C, D e E), sendo o tipo de 
pão diferenciado pelos números 1 para pães integrais e 2 para pães brancos.
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Foram realizadas análises de DON, em triplicata, utilizando-se o kit quantitativo 
Veratox® para Vomitoxina para toxinas naturais, que consiste em um teste imunoabsorvente 
ligado a enzimas competitivas diretas. Através do uso de um leitor de micropoços, os testes 
fornecem resultados em partes por bilhão (ppb). O limite de quantificação do método é de 
25ppb (25µg/Kg).  O método é aprovado pelo GIPSA (2012). 

Foram utilizados dados dos resultados de DON de farinha de trigo e farelo, 
provenientes de análises de monitoramento mensal de um moinho local no ano de 2012.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A média dos resultados da contaminação com DON das amostras de pães 
integrais avaliadas esta apresentada na Tabela 1, na qual pode se verificar que 
todas as amostras apresentaram-se contaminadas, porém em níveis abaixo do 
limite máximo tolerado (1750µg/Kg) pela legislação (Brasil, 2011). 

Tabela 1. Resultados das análises de DON nos pães integrais e brancos

Pão Integral DON (µg/Kg) Pão Branco DON (µg/Kg) 

A1 175,6a A2 49,2a 

B1 148,8a B2 359,6b 

C1 127,9a C2 162,4c 

D1 364,4b D2 102,0ac 

E1 102,5a E2 1294,1d 

 Valores acompanhados pela mesma letra minúscula na mesma coluna não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (p<0,05).

Estudo realizado por Oliveira et al (2002) sobre a incidência de DON em 
produtos de panificação, farinha e farelo de trigo comercializados no Estado de 
Minas Gerais no período de 1998 a 2000, mostrou que o DON foi detectado em 
32 (68%) das 47 amostras analisadas, em uma faixa de concentração de 40 a 
1205 µg/Kg, sendo que o limite de detecção da metodologia empregada foi de 
20 µg/Kg.

Araújo (2003) quantificou a ocorrência de DON em 78 amostras de farinha 
de trigo de todo o Brasil. Os resultados mostraram que 34,6% das amostras 
apresentaram contaminação por DON com nível médio de 283,9 µg/Kg. Calori-
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Domingues et al (2007), avaliaram 50 amostras de trigo provenientes dos 
Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul e 50 amostras de trigo 
importado (Argentina e Paraguai) comercializado no Brasil quanto à presença 
de desoxinivalenol e do total de amostras avaliadas, 94% do trigo nacional e 
88% do trigo importado apresentaram-se contaminados com DON em níveis 
médios de 332 μg/kg (nacional) e 90 μg/kg (importado). 

Pancin et al (1997)  avaliaram a presença de DON em trigo, farinha de 
trigo, pães e massas amplamente consumidas pela população da Argentina e 
verificaram que 93,3% das amostras de trigo estavam contaminadas pela toxina 
em concentrações que variavam de 100 a 9.250 μg/kg. Foi encontrado em todas 
as amostras de farinha analisadas contaminação por DON (média 1.309 μg/kg) 
e em 92,8% das amostras dos diferentes produtos de panificação apresentando 
concentrações médias de 464 μg/kg.

Os resultados encontrados na literatura confirmam a ocorrência da 
contaminação por micotoxinas tanto em grãos quanto em derivados de trigo. As 
variações dos níveis encontrados nos diferentes estudos devem-se ao fato que 
cada ano/ safra a ocorrência de DON é distinta por depender diretamente das 
condições climáticas e de armazenamento do grão. Vários estudos apontam a 
correlação significativa e positiva entre a produção de DON, a umidade do grão 
e a temperatura de armazenamento. Os níveis relativamente baixos encontrados 
neste estudo indicam boas condições de armazenamento e manejo do grão 
utilizado como matéria-prima para a produção dos pães (Nievinski, 2009).

De acordo com a literatura, a ocorrência de DON em alimentos integrais é 
maior devido à distribuição não uniforme da micotoxina em diferentes frações de 
moagem do trigo, sendo que o farelo pode apresentar maior teor de DON que as 
farinhas (Almeida, 2006). 

Os dados obtidos das médias dos teores de DON em farinha e farelo no ano 
de 2012 estão apresentados no Gráfico 1 e demonstram que o farelo apresenta 
níveis elevados de DON em relação às farinhas de trigo.

A variação na concentração de DON em farelo e farinha observada nos 
meses de maio, junho e julho refletem as condições de armazenamento do trigo. 
Nesses meses, o grão já está armazenado por um longo período, e dependendo 
das condições climáticas, da interação do grão com o ambiente e das condições 
de armazenamento, pode haver uma contaminação tardia, porém o fungo não 
consegue penetrar profundamente no grão, e a infecção fica restrita a casca, 
aumentando os níveis de DON no farelo (Calori-Domingues et al, 2007).

Samar et al (2003) avaliando a distribuição de DON em frações obtidas a 
partir da moagem de trigo mostraram que o farelo possuía níveis superiores de 



499

DON (4680 μg/kg) em relação ao grão (1928 μg/kg) e a farinha (994 μg/kg), que 
apresentou a menor concentração da toxina.

 

Gráfico 1. Resultados dos teores de DON em farinha e farelo em 2012

Segundo Neira et al (1997) o processo de forneamento durante a fabricação 
de pães pode reduzir significativamente a contaminação por DON e diminuir a 
exposição humana a essa micotoxina, uma vez que a toxina pode ser inativada  
em temperaturas superiores a 210°C (WHO, 2010).

Um estudo realizado no Rio Grande do Sul observou uma redução média 
de 23% nos valores de DON após a moagem do trigo, e que este percentual é 
menor quanto maior a contaminação por DON (Nievinski, 2009).

A comparação das médias dos resultados encontrados nos pães brancos 
e integrais das mesmas marcas estão representados no Gráfico 2. É possível 
observar que apenas as marcas A e D apresentaram teores de DON 3,6 vezes 
maiores nos pães integrais. A marca C não apresentou diferença significativa 
entre os pães branco e integral. As marcas B e E apresentaram diferenças 
significativas entre os pães brancos e integrais, possivelmente devido à 
procedência da farinha utilizada na fabricação dos pães. A amostra E de pão 
branco apresentou teor muito elevado, sendo a amostra que mais se aproximou 
do Limite Máximo Tolerado pela legislação (1750 μg/kg). 

Entre as amostras analisadas foi possível identificar a presença de 
concentrações significativas de DON em todas as amostras analisadas. Segundo 
Anton et al (2007), na fabricação de produtos de panificação integrais se utiliza, 
geralmente, uma mistura de farinhas integral e refinada, visando obter um 
produto final de acordo com a preferência e os hábitos do consumidor.



500

 
Gráfico 2. Concentração de DON em pães brancos e integrais

O farelo e a farinha de trigo utilizada para fabricação dos pães podem não 
ser da mesma procedência, podendo ser um dos responsáveis pela variação na 
concentração de DON nos pães brancos e integrais. 

A falta de controle nas etapas pós-colheitas do grão de trigo, combinadas 
com condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento do Fusarium 
graminearum, é outro fator que pode ter interferido diretamente nos resultados 
encontrados. 

Uma matéria-prima de má qualidade, mesmo com a redução dos níveis 
de toxinas durante o processamento, não originará um produto final com boa 
qualidade para atender as exigências dos consumidores.

Embora as amostras analisadas apresentem contaminação por DON em 
níveis abaixo do estabelecido pela legislação brasileira, é necessário maior 
controle dos grãos de trigo desde o cultivo até o armazenamento, para reduzir 
os níveis de micotoxinas e fornecer alimentos que atendam as expectativas dos 
consumidores, sem causar danos à saúde.
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